
 

 

Philips
Kemény műbőr tok

iPhone 3G és 3GS készülékekhez

DLM1310
Stílusos védelem iPhone készülékének

luxus kialakítású keménytok
A finom, bőrhöz hasonló borítású, luxus kialakítású keménytok stílusos védelmet biztosít 
iPod készüléke számára. Alig látható vagy érezhető, extra rétegű védelem. Válasszon 
olyan tartozékokat, amelyek megfelelnek életstílusának.

Vonzó védelem
• Kemény polikarbonát tok
• Védelem egy pillanat alatt
• Luxus kialakítású bőrhöz hasonló külső

Könnyen hozzáférhető
• Hozzáférés minden kezelőszervhez és dokkolóegység-csatlakozóhoz
• Hozzáférés az iPhone oldalsó kezelőszerveihez és fényképezőgépéhez



 Kemény polikarbonát tok
Ez a kemény tok ellenálló polikarbonátból készült, így 
megbízható védelmet nyújt a készüléknek.

Védelem egy pillanat alatt
A tartós anyagból, speciálisan készített tok 
tökéletesen illeszkedik az Ön készülékéhez. A tok a 
speciális védőréteggel egyszerűen és gyorsan 
használatba vehető.
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iPhone kompatibilitás
• Kompatibilis: iPhone 3G, iPhone 3GS

Formatervezés és kidolgozás
• Szín(ek): Fekete
• Anyagok: Műbőr és polikarbonát
• Minta: Krokodil

Belső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• GTIN: 1 87 12581 53799 6
• Bruttó tömeg: 0,317 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

19 x 12,4 x 13 cm
• Nettó tömeg: 0,272 kg
• Táratömeg: 0,045 kg

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 36
• GTIN: 2 87 12581 53799 3
• Bruttó tömeg: 2,041 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

79,2 x 20,3 x 14,5 cm
• Nettó tömeg: 1,633 kg
• Táratömeg: 0,408 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Doboz
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• EAN: 87 12581 53799 9
• Bruttó tömeg: 0,091 kg
• Nettó tömeg: 0,046 kg
• Táratömeg: 0,045 kg
•
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